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Prosjektet,hvis fulle navn er "Undersøkelseav tersklenesinnvirkningpå biologiske forhold i regulertevassdrag" ble startet i 1975. Terskelprosjektet
er et samarbeidsprosjekt
mellom Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen-Vassdragsdirektoratet,
Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk,DVF (Trondheim-As),
Universiteteti Oslo og Universiteteti Bergen. Prosjektet finansieresmed
midler fra Konsesjonsavgiftsfonet
og ved egeninnsatsfra de deltagende institusjoner.
Målsettingenfor Terskelprosjekteter:
å klarlegge økologiskeendringer som finner sted i rennende vann ved reguleringer og terskelbygging.
på grunnlag av de observasjonersom gjøres komme med synspunktertil hvorledes
fremtidigetiltak bør være for å styre utviklingeni de regulertevassdrag i en
ønsket retning.
Den ansvarligeledelse for prosjektet er lagt til Vassdragsdirektoratets
kontor
for landskapspleieog naturvern som også har prosjektlederen.
I tillegg til prosjektlederenhar Terskelprosjektetet faglig styringsutvalg
som består av for tiden 9 personer fra følgende institusjoner/avdelinger:

Forsøksleder
Tor B. Gunnerød,DVF, Reguleringsteamet.
Vitenskapelig
konsulentPer Aass,DVF, Fiskeforskningen.
Overingeniør
øysteinAars,NVE-Vassdragsdirektoratet,
Hydrologisk
avdeling.
Landskapsarkitekt
Knut Ove Hillestadog cand.real.
Pål Mellquist,
NVE-Vassdragsdirektoratet,
Kontoretfor landskapspleie
og naturvern.
Amanuensis
RoaldLarsen,Universitetet
i Bergen,Zoologiskmuseum.
Amanuensis
ReidarBorgstrøm,
Universitetet
i Oslo,Laboratorium
for
ferskvannsøkologi
og innlandsfiske.
Konservator
AlbertLillehammer
og forskningsstipendiat
PetterLarsson,
Universitetet
i Oslo,Zoo1ogiskmuseum.
I den utstrekningdet kan forenes med målsettingenfor de forskjelligehovedfagsstudier vil studenterkunne ta hovedfagsoppgaveri tilknytningtil Terskelprosjektet.
Forskningsresultatene
vil bli presentert i "Informasjonfra Terskelprosjektet"og/
eller i nasjonale og internasjonalefagtidsskrifter. Data fra Terskelprosjektets
rapporterkan publiseresvidere under forutsetningav at kildene oppgis. Det
g'øres o merksom på at mange av rapportene i denne serien vil være delrapporter
og tildels av forelø ig karakter.
Forespørslerom Terskelprosjektetkan rettes til:
Terskelprosjektetv/prosjektlederP. Mellquist
NVE-Vassdragsdirektoratet,
Middelthunsgt.29, OSLO 3.
Tlf.: (02) 46 98 00, linje 384.
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INNLEDNING

En uungåelig følge av nesten alle former for vannkraftutbygginger at
kortere eller lengre strekningerav elver og bekker får redusert sin
vannføring. Variasjonsområdetgår fra ubetydeligreduksjon til total
tørrlegging. Dette er beklageligpå mange måter, og det fører også i
mange tilfelle til skader og ulemper for forskjelligekategorierbrukere av vassdraget. Noen av de ulemper som er resultatetav reguleringene blir erstattet i kroner og øre, Det sier seg imidlertidselv
at det er umulig å er$tatte fullt ut ved denne fremgangsmåtefordi faktorer som f.eks. utseende og rekreativvirksomhet i eller ved vassdraget
vanskelig kan verdsettes i penger. Tiltak av forskjelligslag kan imidlertid bøte på noen av skadene og ulempene.

Siden midten av 1960-årenehar det vært vanlis 3 bvgge små lave dammer
(terskler)på tvers av de tørrlagteelveleienefor på den måten å ta vare
på restvannføringen. Det blir derved opprettholdten tilnærmetkonstant
vannstand selv om tilsiget er minimalt. Også tidligereble det flere
steder i landet bygget terskellignendekonstruksjonerbåde i regulerte
og uregulerteelver. Som regel var dette av hensyn til utøvelsen av
laksefisketog for å hindre erosjon i elveleiet. Kjent er laksebryggene
Aurlandselva,sløgene i Årøelva og steinbryggenetil Lort Phillip i
Toåa i Todalen.

Årsakene til at det bygges terskler der de topografiskeforholdeneligger
til rette for det er mange. De rent utseendemessigeforhold kan ofte være
grunn nok alene. I tillegg kommer momenter som ønsket om å holde et rimelig vannvolum i elvefaret for vanning av jord eller buskap, vann til slukking i tilfellebrann, badekulper,skøytebanerog som gjerde for fe m.v.
Det har også vist seg å være en klar sammenhengmellom vannstandeni elva
Qg

høyden på grunnvannspeileti terrengeti nærheten. En viss vannstand

i.elvefaret er derfor nødvendig i mange tilfelle for å unngå en for stor

senkning av grunnvannstandenmed de konsekvenserdette kan få for jordbruk,
brønner o.s.v. I tillegg kommer så hensynet til biologiske forhold,hvor
fisk (og utøvelsen av fiske) som regel har en sentral plass.

Terskler, slik de i dag konstrueresi forbindelsemed reguleringer,er det
alt bygget ca. 400 av. Dersom utbyggingeninnen vannkraftsektoren

fort-

setter i nåværende tempo, vil det være planlagt og bygget ca, 150-200 nye

terskler fram til utgangen av 1979. Hva det koster å bygge disse tersklene er vanskelig å si, men dersom man setter en gjennomsnittsprispå
kr. 100.000,-pr. terskel blir dette ca. 60 mill, kroner totalt.

Ved terskelbyggingogfeller slipping av minstevannføringi kombinasjon
med andre tiltak kan ikke elva bringes tilbake til det den var før reguleringen,men målet er i en gitt situasjon å redusere skader og ulemper
mest mulig. Myndighetenehar i de senere år forsøkt å trekke de biologiske forhold sterkere inn i vurderingeneav plassering og utforming av
terskleneo.s.v. for at resultatetskal bli best mulig.

Imidlertidbyr en vurdering av biologiske forhold på problemer. Svært
få undersøkelserer utført på dette området i Norge og i utlandet, og de
som er foretatthar gitt ulike resultater.
Det foretas riktignok i regi av søkerne og det offentligebiologiske
undersøkelseri forbindelsemed konsesjonsbehandlingene,
men de har hittil i liten eller ingen grad vært beskjeftigetmed disse spesielleproblemene. Undersøkelsersom kan sies å være av beslektet karakter er
blitt foretatt under andre forutsetningerog resultateneherfra kan ikke
benyttes i denne sammenheng. Det ble derfor besluttet å starte et forskningsprosjekt,Terskelprosjektet,som i tidsrommet1975-79 skal forsøke
å gi svar på noen av de sentrale spørsmål som man stilles overfor ved
inngrep av denne art.
PROSJEKTETSMALSETTING

Reduksjon av vannføringenvil i seg selv kunne endre miljøet i og omkring et vassdrag, og man har dermed muligheten for at balansen mellom
de plante- og dyrearter som inngår i dette miljøet forrykkes. Ved beskjedne endringer i miljøet kan det være vanskelig å registrerede varige
forandringersom vannføringsreduksjonene
forårsaker,ved mer hardhendte
reguleringerer de som regel ganske åpenbare og forandringenevises relativt raskt.

Svært ofte er det imidlertidnødvendigmed observasjonsserierover flere
år for å klarlegge de varige endringer i økosystemet. Dette skyldes
hovedsakeligdet forhold at økosystemeneer ustabile i kortere eller
lengre perioder etter inngrepene. Videre varierer bestandsstørrelsenav
de forskjelligeplanter og dyr av naturlige årsaker ganske mye fra år til
annet.

Ved bygging av terskler innførerman et nytt miljøendrendeelement
tillegg til de endringer som skyldes vannføringsreduksjonene.Det
ligger i terskleneskonstruksjonat vannhastighetenreduseres og sedimentasjonenøker i terskelbassenget. )3egroingen
kan øke som et resultat
av dette og sammen med det organiskematerialet som hoper seg opp kan
vannets kjemiske sammensetningendres. Elvemiljøet forandres og blir mer
likt det vi finner

i grunne

innsjøermed relativt rask gjennomstrømming

av vann. I ekstreme tilfellekan forholdenei terskelbassengenebli
helt like chman finner i innsjøer og tjern. Den spesielleelveflora
og'*fauna
kan fortrengestil fordel for arter som er bedre tilpassetde
nye forhold og en nye likevekt innstillerseg,

Denne nye li.kevekten
som den tidligere,

kan ut fra et økologisk synspunktvære like "god"
men det er ikke alltid sikkert at denne likevekten

er den gunstigsteut fra den bruk man har tiltenkt

vassdraget.

Det vil

derfor ofte være snakk om å forsøke å påvirke utviklingeni et regulert
vassdrag

i en ønsket retning ved hjelp av tiltak. For å bruke

virke-

mid1ene riktig, er det nødvendig å kjenne til hvorledes de viktigste
komponentenei kosystemenereagerer på de 4‹,tuelle
påvirkninger.
.

Hvilke organismerhar så tilknytningtil ferskvannsmiljøet? Om vi holder
oss til dyrearter og ser bort fra de enkleste og minste dyregruppenefår
vi en ganske omfattende liste.
Vi har for det første alle de dyreartenesom lever i vann hele livet. Det
er fisk, krepsdyr, fåbørstemark,igler og bløtdyr (sneglerog muslinger).
Så har vi en rekke arter som lever i vann i større eller mindre deler av
sitt liv. Det er døgnfluer,øyenstikkere,steinfluer,mudderfluer,enkelte
sommerfugler,fjærmygg,

mygg, knott, enkelte stankelbein,vannkalver,vann-

kjær, virvlere, buksvømmere,ryggsvømmereog skomakere. Videre har vi noen
arter ferskvanns-snegler
(somkan forlate vannmiljøetog klare seg i fuktige
omgivelser),padder,
frosk og salamandere. En god del av de dyreartene som
er nevnt her tjener i stor utstrekningsom føde også for landdyr av forskjellig slag.
Mange pattedyr og fugl er også avhengig av vann utover behovet for drikkevann. Ut fra deresavhengighet
av elver,innsjøer,dammerog myrer som
produksjonsområdefor næring og som miljø
(fig. 1).
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Liste over pattedyr og fugl som er avhengige av elver,
innsjøer, dammer og myrer i sine omgivelsersom produksjonsområdefor næring. (Etter Bakke 1973).
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Figur 2 viser hvor mye en sulten stokkand i et forsøk satte til livs
løpet av 20 minutter. Når man tenker på det antall fugler og pattedyr
som utnytter føde produsert i ferskvannså skul1e denne figuren gi et
eksempe1 på hvilke enorme mengder det totalt dreier seg om.

Eksemplenekan gjøres flere og bedre, men de viser i alle fall noe av
samspilletmellom miljøene i og utenfor vannmasseneog at det ikke utelukkende er fisk som er avhengig av vannet.
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av 20 minutter.
(Etter

The figure

til en sulten
Bakke

stokkand

1973).

shows the amount of food eatenby a hungry
in 20 minutes.

mallard(knaspZatyrhynchos)
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Innen Terskelprosjektets budsjettmessige og tidsmessigeramme på 5 år

skal man forsøke å klarlegge økologiskeendringer som finner sted i
rennende vann ved reguleringerog terskelbygging. På grunnlag av de
observasjonersom gjøres skal prosjektetkomme med forslag til hvorledes
fremtidige tiltak bør utformes hvis man ønsker å påvirke utviklingeni en
bestemt retning. De data som fremkommerskal også inngå som endel av
vurderingsgrunnlaget
ved fremtidigkonsesjonsbehandlingav vassdragsreguleringssaker;og til bruk ved nedleggelseav gamle kraftverk og restaurering av vassdrag.

De institusjonersom inngår i prosjektsamarbeideter Direktoratetfor
vilt og ferskvannsfisk(DVF), Zoologiskmuseum, Univeristeteti Bergen
(ZMB), Zoologiskmuseum, Universiteteti Oslo (ZMO) og Norges vassdragsog elektrisitetsvesen(NVE).
TERSKELPROSJEKTETSTILBLIVELSE

Vassdragsdirektoratets
kontor for landskapspleieog naturvern er pålagt
å vurdere og legge fram for Industridepartementet
eventuelleforslag
til reduksjon av skadevirkningeneved vannføringsreduksjonene
i elvene.
Det vil i praksis si å avgjøre om det er mulig å bygge terskler og/eller
å pålegge minstevannføringm.v. Sakene blir vurdert på bredest mulig
grunnlag og mangelen på biologiske fakta på dette spesielleområdet har
vært meget følbar.
Kontoret tok derfor høsten 1972 kontakt med en rekke enkeltpersonersom
sto sentralt innen norsk ferskvannsforskning.Det ble dannet en gruppe
som drøftet problemet, og som et resultat av dette ble det laget en ramme for et forskningsprosjekttil "Undersøkelseav tersklenesinnvirkning
på biologiske forhold i regulettevæsdrag" (Terskelprosjektet).NVEStatskraftverkenebevilget penger til et forprosjekthvor egnede lokaliteter for en eventuellundersøkelserble registrertog i mai 1974 ble det
søkt om midler.

I januar 1975 ga myndigheteneklarsignal,og penger ble bevilget fra
Konsesjonsavgiftsfondet.I juni 1975 ble den første vitenskapeligeassistent engasjert,i juni 1976 vil man ha nådd full bemanning som er tre
vitenskapeligeassistenterog 1 fiskeritekniker. I tillegg kommer teknisk hjelp til sorteringsarbeidog noen hovedfagsstudentersom tar sin
oppgave i tilknytningtil Terskelprosjektet.
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OPPBYGGINGOG ADMINISTRASJON

Den finansiellebasis for Terskelprosjekteter en årlig bevilgning fra
Konsesjonsavgiftsfondet.I 1975 var dette beløpet

kr.

680.000,-

og

1976 kr. 745.700,-. I tillegg til konsesjonsmid1enebidrar de medvirkende

in$titusjoneri dette samarbeidsprosjektet
med en ikke ubetydelig

egenandeli form av frigivelse

av ansattesarbeidstid,
utlånav utstyr,

hold av kontor og laboratorierm.v.
Prosjektetsledelse ligger i Vassdragsdirektoratets
kontor for landskapspleie og naturvern (se fig. 3). Dette kontor har også prosjektlederen
som er cand.real.PåZ Mellquist.

Den gruppen som la de forberedendepla-

ner for Terskelprosjektetdanner den faglige styringsgruppesom sammen
med prosjektledelsenskal trekke opp linjene for driften og foreta de

korreksjonersom er nødvendigeunderveis. Følgende

personer er med i

styringsgruppen:
AmanuensisReidar Borgstrøm, Laboratorietfor ferskvannsøkologiog innlandsfiske, Zoologiskmuseum, Universiteteti Oslo - ForsøkslederTor B. Gunnerød,
Reguleringsteamet,DVF

LandskapsarkitektKnut Ove Hillestad,

AmanuensisRoald Larsen, Zoologiskmuseum,

landskapspleieog naturvern,NVE
Universitetet Bergen

Kontoret for

Forskningsstipendiat
Petter Lareson, Zoologisk

museum, Universiteteti Oslo

Dr, philos.Albert Lillehammer, Zoologisk

museum, Universiteteti Oslo
landskapspleieog naturvern,NVE

Cand.real.Pål Mellquist,

Kontoret for

Overingeniørøystein Aars,

kontoret, Hydrologiskavdeling,NVE

Grunnvanns-

VitenskapeligkonsulentPer Aass,

Fj,skeforskningen,
DVF. Cand.real.øyvin Rygh, Kontoret for landskapspleie
og naturvern,NVE, er styringsgruppenssekretær.
Hovedtyngdenav prosjektet er lagt til Zoologsk museum ved Universitetet
i Bergen, mens en samling mer avgrensededelprosjekterpå nåværende tidspunkt er fordelt på Zoologiskmuseum og Laboratorietfor ferskvannsøkologi
og innlandsfiskeved Universiteteti Oslo og Direktoratetfor vilt og
ferskvannsfisk,Fiskeforskningen,As.
Terskelprosjektethar engasjert 3 vitenskapeligeassistenter,1 fiskeritekniker og en del tekniske assistentertil sorteringsarbeid. Den ene
vitenskapeligeassistentenhar sin arbeidsplassved ZMO, de to andre pluss
fiskeriteknikerenved ZMB. For tiden er det 2 heltidsansatteog 1 deltidsansatt teknisk assistentved de nevnte institusjoner,men dette antall vil
kunne variere noe med arbeidsmengden. Ved ZMB er det også knyttet to hoved-
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KONTORETFOR LANDSKAPSPLEIE
OG NATURVERN
PROSJEKTLEDEREN
FAGLIG STYRINGSUTVALG
DIR.FORVILT OG FERSKVANNSFISK
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TEKN.ASS,

NUMEDALSLAGEN(deltid)

+ HOVEDFAGSSTUDENTER

HALLINGDALSELVA
EKSINGEDALEN

Fig. 3

Terskelprosjektets oppbygging.

The internal

structure of the weir project.
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Sin

"

Fig. 4

Oversikt over undersøkelseslokalitetene.

The tocation of the different

research localities.
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fagsstudentertil virksomheten. Prosjektledelsenhåper at det fortsatt
skal være mulig å knytte hovedfagsstudentertil avgrensededeler av Terskelprosjekteti fremtiden.

UNDERSØKELSESLOKALITETENE
det forprosjektetsom NVE-Statskraftverkene
finansierteble en
rekke mulige lokaliteterundersøktvåren og sommeren 1974. Arbeidsgruppen
hadde satt opp en del kriterier som burde oppfylles for at en lokalitet skulle
komme i betraktning. Vassdragetmåtte være regulert, tersklerbygget eller
under bygging, elva måtte være egnet til undersøkelserav denne type mht.
bunnforholdog vannføring,ikke ligge uveisomt til, fremkomstmuligheter
om
vinteren o.s.v.
Som ventet fant man ikke noen lokalitetersom oppfylte alle krav, men man
festet seg i første omgang ved 4

vassdrag som til sammen kunne utfylle

hverandre. Det var Eksingedalsvassdraget,
Mørkedøla,Hallingdalselvai området ved Gol og Numedalslågen(se fig. 4).

I Eksingedalselvahadde Universiteteti Bergen foretatt undersøkelserfør
reguleringeneble foretatt og terskleneble bygget. Det foreliggerderfor
et etter forholdenegodt sammenligningsmateriale
fra denne perioden i dette
vassdraget.

Mørkedøla skal det bygges terskler i 1976-77 slik at man her kan følge
"før - under

etter" utvikling i begrensetmålestokk, spesieltmed hensyn

til fiskebestandensstørrelseog vekst under ekstreme forhold. Menneskelig
påvirkningutover reguleringsinngrepene
er her helt minimale.
I Hallingdalhar man på en forholdsviskonsentrertstrekning ca. 45 terskler hvorav mange i denne sammenhengmå sies å være relativt "gamle" og vel
etablerte i elvemi1jøet. Hallingdalselvaer en helt annen type elv enn
Eksingedalselva,og det er f.eks. flere forskjelligefiskearter. Annen
menneskeligpåvirkning som f.eks. ved kloakkutslippm.v. har langt større
betydning her enn i Eksingedalen.
I Numedal hvor det er 4 forholdsvisunge terskler er vannføringentemmelig redusert i forhold til den tidligereuregulertesituasjon,og fisk
finnes såvidt vites ikke på det aktuelle avsnitt av elva.
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Hovedtyngdenav undersøkelsenvil i hele prosjektperiodenligge i Eksingedalen. Delprosjektenepå de andre stedene er langt mindre faste i den forstand at det vil bli arbeidet i en bestemt periode med en avgrensetproblemstilling,også eventuelthel nedtrappingtil fordel for andre delprosjekter.
Etter planen skal f.eks. aktiviteteni Hallingdalselvaog Mørkedøla trappes
vesentlig ned etter 1976 og virksomhetenoverføres til nye vassdrag og
problemstillinger.
Med det opplegget som her er skissert regner man med å få opplysningerom,og
sammenligningsmuligheter
for, "før - under

etter"- forhold i løpet av langt

kortere tidsrom enn om man skulle følge den samme utviklingeni ett og samme
vassdrag. Samtidig får man verdifulle tilleggsopplysninger
ved at det arbeides i flere geografiskforskjelligeog på andre måter ulike vassdrag.
Fra prosjektetsside hadde det vært ønskeligmed enda større geografisk
spredning av undersøkelseslokalitetene,
men dette er vanskelig å få til
uten nedsatt effektivitetp.g.a. for stor spredning av folk og ressurser.

TP

EKSINGEDALEN

Generell beskrivelse
Eksingedalenligger i Vaksdal kommune ca. 50 km nord-øst for Bergen (se fig.
5 )

og den strekningelva tilbakeleggerfra Gullbrå til Eidslandeter ca.

40 km. Den øvre delen av dalføret er orientert omtrent øst-vest,mens den
den nedre delen er orientertmer nord-syd.
Dalen er stort sett trang med typisk V-profil,men enkelte steder vider den
seg noe ut,og her finner man en del løsavsetninger. Dalbunnen har "trappeform",dvs.at lange slake strekningeravløses av strekningermed relativt
sterkt fall i elveleiet. Ifølge "Arealdisp-oneringsplan
for Eksingedalen"er
geologien i området ikke helt klarlagt. I øvre delen av dalen skal det være
innslag av kambrosiluriskfyllitt og glimmerskifer,mens de nedre deler stort
sett består av hardere komponenterså som kvartsitt, granulitt og gneis.
Vannets pH målt ved Eikemo ligger vanligvis i området pH 6.1 - 6.3.
Dalen har 3 sidedalførerav betydning hvorav Norddalen er det største. Norddalen går som navnet indikerer i nordlig retning fra Trefall og inn i Stølsheimen. Fagerdalen ligger omtrent parallelt med Norddalen og med utløp ved
Lavik. Ved Flatekvålmunner Sørdalenut, men denne går som navnet sier sydover.
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Lavik (1896-1925)

2499

3574

1254

814

Fjellanger(1944-61)
"11(1962-69)

2542

3403

1563

843

2318

3601

1721

856

Nesheim(1916-69)

2210

3443

1372

754

9.11.

169

16.5.

Gullbrå(1944-69)

1839

2764

1124

684

19.10.

124

9.5.

Nedbørdatafra Eksingedalen.

Tabell i

Precipitation

0

C

data from Eksingedaien.

Jan.
Jan.

Mars
March

Mai
May

Ju1i
July

August
August

Oktober
October

2,3

0,3

8,0

14,1

12,8

5,1

Tabell 2

Desember Årsgj,
December Year
0,2

5,1

Månedlig temperaturi Eksingedalen(Nesheim).

Monthlymean temperature at Nesheim, Eksingedalen.

M.h.t.
(Altitude,
Eidslandet

0

Eikemo bru

m)

Avst.fra sjøen,kmNedslagsfelt,km2
(Distancefrom sea) Catchmentarea)
0

559,3
512,8

95

4,9

Nesvatnet (Nese)

281

11,8

Storeglupen

407

20,9

Bergovatnet

411

25,7

-

Nesheimvatnet(Nesheim)

438

28,2

220

341

Trefallvatnet(Brakestad)

494

30,3

Norddalselva(v/samløp)

500

96,5

Eksingedalselva(v/samløp)
Ekse
Gullbrå
•

500

33,7
33,7

560

36,3

84,3

584

38

Tabell 3

91,6

Oversikt over nedslagsfeltetsstørrelse,høyde over
havet og avstand i km fra sjøen på forskjelligestedez
Eksingedalen.

The altitude,distancefrom the sea and the catchment
river.
area at differentplaces along the Eksingedalen
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I hht. arealdisponeringsplanen har dalen et flateinnhold på 315 km2 og
hadde pr. 1.11.1970 et folketall på 473 personer.

Det er 75 gårdsbruk i dalføret med et samlet registrert jordbruksareal på
3087 da.

Den tradisjonelle driftsform i Eksingedalen er fOrproduksjon med

videreforedling i husdyrprodukter.

Av husdyr var det i 1969 7 hester, 164

melkekyr, 222 ungdyr av storfe, 1195 vinterforede sauer og 302 geiter.

Inntil kraftutbyggingen startet gikk det en vei inn i dalen og denne endte
ved gården Gullbrå.

Nå går det i tillegg en anleggsvei fra Nesheim til

Evanger.

Klima
Eksingedalen ligger i et nedbørrikt distrikt.
Meteorologiske Institutt viser nedbørdata fra

Tabell

1

fra det Norske

5 målestasjoner i dalen.

Som det går fram av tabellen er nedbøren størst nederst i vassdraget og avtar
opp mot Gullbrå som ligger på ca. 584 m.o.h.

Det går også fram at omtrent

1/3 av årsnedbøren kommer i perioden mai-september.

Innen denne perioden

er det en markert stigning i nedbørmengdene fra mai til september.

Av tabellen går det også fram at snøen i gjennomsnitt legger seg 19.oktober
på Gullbrå og ligger til 9.mai.

Til tross for store nedbørmengder på års-

basis og den kystnære beliggenhet må værlaget, spesielt vinterstid,sies å
bære preg av innlandsklima.
er ikke uvanlig.

Kuldeperioder med temperaturer ned mot - 300 C

Tabell 2 viser middeltemperaturene for året og de enkelte

måneder ved Nesheim.

Vanntemperatureneved Ekse og Eikemo fra tidsrommet 8. august 1967 til 19.
juli 1968 er vist i fig.

10. Som ventet ligger temperaturen fra det nederste

målepunktet noe over temperaturene ved Ekse.

Hydrolosi.
I tabell

3

reguleringen.

er satt opp en oversikt over nedslagsfeltets størrelse før

Pentademiddelverdier

for

1974.

60
Gjennomsnittelige
pentademiddelverdier
for perioden
1961 - 70.
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«:.

jan
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MICIrs
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«:.«.
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Diagram over vannføringenfør og etter utbyggingen
uttrykt som pentademiddelverdier
(gjennomsnittlig
vannføringover en 5-dagersperiode). VM 929 Brakestad
ved utløpet av Trefallvatnet.
The water discharge before and after the regulationof
the watercourse.

okt.

nov.

des.

Fig. 8

Terskelbassengetved Ekse sett motstrøms.

The weir basinat Ekse viewedupstream.

Fig. 9

Ekse. Terskelen og stryket nedenfor. Personen på
bildet står omtrent i terskelaksen.

Ekse. The weir and the downstream
rapid.

°C

Vanntemperatur ved Eikemo og Ekse
i tiden 8/8 1967 - 19/7 1968.
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Vanntemperaturved Eikemo og Ekse.

Watertemperature
at Eikemoand Ekse.

Fig. 11

Eksingedalen. Bindingsbø. Et av de rolige partiene
i Eksingedalen.

Eksingedalen.
Bindingsbo).
One of the slow-flowing
sectionsof the Eksingedalen
river.
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Fig. 12

Storeglupen.

Terskel 18E og referanselokalitet.

Storeglupen.The referencelocaZity.

Fig. 13

Fossen umiddelbart nedentor terskelbassenget på foto 12.

The waterfallthat terminates
the weir-basinon photo 12.
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Ved reguleringen,som ble utført av Bergenshalvøenskommunale kraftselskap,
ble de øvre deler av vassdragetsnedslagsfeltoverført til Evanger kraftstasjon ved Evangervatn. (Se fig. 5 ). Gjennomsnittligevannføringerved
Brakestadvannmerke er vist i figur 7 a.

Tidli ere undersøkelser.
perioden 1967-69 foretok Zoologiskmuseum i Bergen undersøkelseri den
uregulerteelva som delvis var finansiertav Bergenshalvøenskomm.kraftselskap. På Ekse, i Norddalselva,Storeglupenog Eikemo ble vannets temperatur, innhold av oksygen, kalsium, magnesium,verdiene for pH og elektrolyttisk ledningsevne,driv (organiskeog uorganiskepartikler som føres med
vannmaseene)og benthos (planterog dyr som lever i og på bunnen av elver
og vann) undersøkt. Prøvene ble stort sett samlet inn hver 14. dag i sommerhalvåretog noe mer spredt i vinterhalvåret.

Ca. 3000 fisk ble merket og gjenfangsteneregistrert. I tillegg til den
merkede fisk ble det tatt en del prøver av ytterligerevel 5000 fisk. Av
det publisertematerialet fra den gang kan nevnes en studie over års- og
døgnvariasjoneri driftfauna. (Mossestad1972 a og b.) En god del av
materialet er bare delvis bearbeidetog en del vil sannsynligvisbli
publisert i forbindelsemed Terskelprosjektet.
Terskel ros'ektetsundersøkelseso leg

Terskelprosjektet
bygger yidere på de tidligereundersøkelsersom er neVnt
foran. Området ved Ekse som var en av hovedlokalitetenefør utbyggingen
er også hovedlokali,tet
i dette prosjektet. Det er bygget en løsmasseterskel på dette stedet, nr. 26-Ekse, og terskerbassengeter ea. 400 m
langt. Storeglupen,terskel nr. 18B, er også denne gang valgt til referansestasjon.(Fig. 12-13).
På begge stasjonerer det oppretteten limnigraf (vannstandsmåler)
slik at
man får registrertvannføringenkontinuerlig. Undersøkelsesprogrammet
fra
1967-69 er utvidet og det arbeides i dag på følgende områder:
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F sisk/kjemiske forhold i vannet

Rutinemessige analyser hver 14. dag av temperatur, pH, totalnitrogen,
totalfosfor, kalsium, magnesium, alkalinitet, oksygen, elektrolyttisk
ledningsevne (konduktivitet), partikulært organisk karbon, løst organisk
karbon og organisk karbon i sedimentene.

Vannføringen registreres konti-

nuerlig og likeså vanntemperaturen på Ekse.
Alle parametrene analyseres i prøvene fra innløpet til terskelbassenget
og de fleste også i utløpsprøvene.

I tillegg tas kontrollprøver av grunn-

vannet fra punkter ovenfor og nedenfor terskelen.

Sedimentasjonen og

eventuell endring av bunnforholdene i terskelbassenget vil man også holde
under observasjon.
Med dette analyseopplegget er det meningen å bringe på det rene den virkning som reduksjonen i vannføring og terskelen har hatt på vannkvaliteten.

Driv

Prøvene blir samlet inn hver 14. dag med hover som har maskevidde på
250 y (1 p = 0.001 mm) og ved å filtrere vann fra inn og utløp av terskelbassengene gjennom filtre ned til 0.45 y.
det fineste filtret

Vannet som har passert

blir oppbevart for analyse av løst organisk karbon.

Hensikten med dette opplegget er bl.a. å undersøke om det kan spores noen
endring i driv-mengder og drivets sammensetning i forhold til tidligere.
Man vil også forsøke å sette opp et budsjett for transport ut og inn av
terskelbassengene og benytte det tallmaterialet som fremkommer til energibetraktninger i dette systemet.

Bunnflora o

bunnfauna (Benthos)

Bunnprøvene blir samlet inn 1 gang pr. mnd. i, ovenfor og nedenfor terskelbassenget.

Til prøvetakingen er det utviklet en spesiell apparatur som vil

bli beskrevet i en egen publikasjon senere.

Kort fortalt består utstyret

av at man ved hjelp av undertrykk suger bunnmaterialet fra et avgrenset
område opp i en beholder på en flåte.

Dette materialet blir silt gjennom

siler på 250 p og viderebehandlet på vanlig måte.

De plante- og dyregrupper som tallmessig eller vektmessig er de mest betydningsfulle

vil bli bestemt til art.

På grunnlag av prøvenes antall og

Fig. 14

Limnigrafenved Storeglupen. Til tross for at den var
montert godt over tidligere flomvannstandble den oversvømmet under flommen i september 1975. Bildet er tatt
ca. 1 time før limnigrafen"druknet". Limnigrafener nå
hevet.

was "drowwhich unfOrtunately
at Storeglupen,
The limnigraph
in september1975.
ned" duringthe autumn-flood

Fig. 15

for bunnprøvermontert på flåte i
Innsamlingsapparaturen
terskelbassengetpå Ekse.

The bottomsampling apparatus shownon a raft at Ekse.
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størrelsen på fangsten

blir det regnet ut hvor mange individer det var

pr. m2 elvebunn da prøven ble tatt og vekten av bunndyrene pr. arealenhet.

Ved å sammenholde de opplysningene som fremkommer på denne måten med de
opplysninger man har fra tidligere vil man kunne beskrive de endringer i
artssammenheng og mengdeforhold som eventuelt har funnet sted etter at
tersklene ble bygget.

Fisk

Fisk fanges med not og med elektrisk fiskeapparat.
og det tas mageprøver av 10% av materialet.

Fisken måles, veies

Den fisken som settes ut

igjen merkes med Carlinmerker, Floidmerker eller ved finneklipping.
Merking av fisk skjer stort sett hver 14. dag såsant forholdene tillater
det.

For å få et så godt gjenfangstresultat som mulig er det inngått en avtale
med de to lokale grunneigarlagene i Eksingedalen slik at den merkede fisken
som blir tatt opp av sportsfiskere og fastboende blir registrert.

Ved be-

arbeidelse av fiskedataene regner man med å få svar på hva fisken spiser
i Eksingedalselva, hvor fort den vokser, hvor gammel den blir, hvor fisken
oppholder seg i elva og hvor stor bestanden er på de ulike elveavsnitt.
Disse dataene blir så sammenholdt med tallmaterialet fra tiden før reguleringen.

Man vil selvsagt også hele tiden krysskontrollere med de opp-

lysninger man har om driv og benthos for å se om eventuelle endringer her
gjenspeiler seg i fiskens næringsvalg, veksthastighet o.s.v.

Merking av fisk skjer stort sett hver 14. dag såsant forholdene tillater det.
Fugl

Sommeren 1975 ble det i Terskelprosjektets regi foretatt en registrering
av fuglefaunaen ved endel naturlige og kunstige terskelbassenger i Eksingedalselva.

(Inf. nr. 3,

01avRådog BjørnAngellJcwbsen). Som
-

ventet

var det meget vanskelig å finne forskjeller mellom de forskjellige typer
lokaliteter.i Eksingedalen og man hadde heller ikke data fra tidligere
å sammenligne med.

Det er mulig at man i slutten av prosjektperioden vil

foreta en ny registrering for å se om det har skjedd noen markerte endringer.
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Terrestriskvegetasjon
En god del av det som blir fanget opp i driv-prøveneer blader, kvist og
gresstrå fra planter på land langsmed elva. Som utfyllendeundersøkelse
for drivundersøkelsene.Vil
det derfor bli

foretatt en botanisk kartlegging

av vegetasjonenlangs elva ovenfor tersklene.

Det organiskematerialet som føres til elver og vann med vind og ved flommer kalles gjerne alloktontmateriale og har vist seg å være av meget stor
typer
vassdrag.
En ganske
stor
del av
betydning
for bunndyrene i visse
bunndyrene lever nemlig av disse delvis forråtnendeplantedelenesom tilføres utenfra.

TP-HALLINGDAL
Hallingdalselvaer meget sterkt regulert og på en strekningp3 ca. 55 km
fra Geilo til Svenkerud (nedenforGol) er det bygget ca. 45 terskler,
hvorav langt de fleste er løsmasseterskler.(Fig. 16 ).

Som undersøkelsesavsnitt
er valgt et område på ca. 18 km som igjen er
delt i flere partier, (se fig. 17). I det øvre parti er det relativt
stort fall og blankskurt fjell eller stor stein i elveleiet. På denne
strekningener det bygget 7 terskler og terskelbassengeneer relativt
små.
Et midtparti som ligner mye på det øvre, men hvor det er bygget få terskler, strekker seg ned mot Gol sentrum. Et nedre slakere parti har fem
tersklermed støre terskelbasseng. Bunnmasseneer mye finere og elva og
dens omgivelserhar en annen karakter enn lenger opp. (For en detaljert
beskrivelseav lokalitetenehenviser vi til Informasjonnr. 2 fra Terskelprosjektet).
Undersøkelsesområdene
ligger i sin helhet i Gol kommune i Buskerud. Det
er en del bebyggelse langsmed elva på de aktuelle strekningeneog det er
påvirkning i form av husholdningskloakkog sigevann fra jordbruksarealene.
Det er stor turisttrafikki Hallingdal,og på undersøkelsesstrekningen
er det 6 godkjente campingplasser. En beleggstatistikkviser at det ved
to campingplassersom ligger ved terskelbassenghenholdsvispå øvre og

Fig. 16

bridge,
HalZingdal.

A weir made of river

stones

and bZasted

rocks.

Løsmasseterskelved Eikeli bro i Hallingdal.
Eikeli

0

"Ope.3,:p

Fig. 17

for fugl, fisk og bunndyr i HallingUndersøke1sesområdet
dal.

The research area in Hallingdal.

Fig. 18

Innsamlingav planteplanktoni et av terskelbassengenei
Hallingda1.

Phytoplancton sampling in a weir basin in Hallingdal.
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nedre del av undersøkelsesstrekningen i perioden 1971-73 har vært ca.
7000 og ca. 12000 overnattinger pr. sommer.

En ikke uvesentlig del av

de besøkende benytter elva til fiske, bading og andre rekreative aktiviteter.

Hydrologiske forhold

I forbindelse med reguleringen er Oslo Lysverker forpliktet til å slippe
10 m3/s fra Strandafjorden ved Al i perioden 15. mai - 15. september.
resten av året skal vannføringen være min. 2.5 m3/s.

I

Ned til Heimsilas

utløp i Hallingdalselva kommer det tilsig fra et uregulert felt på 239 km2.
Avrenningen fra dette feltet kommer i tillegg til de 10 m3/s som slippes
fra Strandafjorden.

Nedenfor Gol stasjon kommer utløpet fra den regulerte

del av Heimsilfeltet inn slik at vannføringen i elva her i juli kommer
opp i ca. 60 m3/s i gjennomsnitt.

Det er altså en vesentlig større vann-

føring i Hallingdalselva nedenfor Gol enn ovenfor.

Undersøkelsesop le g

Bunnflora og bunnfauna

Bunndyrundersøkelsene i Hallingdal startet i juni 1975 og er et ledd i
en sammenligning av bunnfaunaens sammensetning i terskelbasseng av forskjellig alder.

Undersøkelsene utføres av Terskelprosjektets vit. ass.

ved ZMO og hovedvekten er lagt på insektgruppen knott

(Simuliidae).

Knottlarvene er på grunn av spesielle ernæringsmessige tilpasninger helt
avhengige av rennende vann.

Knott vil derfor være spesielt følsom for

endringer i miljøet som påvirker vannhastigheten, så som vassdragsreguleringer og terskelbygging.

Dessuten er knott også en nøkkelgruppe i de

spesielle samfunn som finnes i utløpet av vann og f.eks. ved utløpet av
større elvebassenger som terskelbassenger.

De er også viktige som pio-

nerarter på løsmassetersklenes nedstrømsside.

Ved innsamling av kvantitative prøver er et bestemt antall stein løftet
hurtig opp av vannet og lagt i en bøtte.

En vanlig ferskvannshov med

maskevidde 450 p holdes bak steinene slik at de organismene som rives løs
ved denne metoden fanges opp.

Bunndyrene blir skilt fra rusk og rask ved

gjentatt flotasjon i mettede koksalt-

eller sukkerløsninger.

Fastsittende

organismerpå steinene blir fjernet med pinsett. (Raastad
2975b).
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Fisk
I 1973 ble det foretatt en undersøke1se av fisk tatt på forskjellige
steder

av prøvestrekningen. Materialetvar ikke stort, men det

indikerer

at det ikke er noen forskjellpå fisk tatt på øvre og nedre strekning.
Vekstforholdenevar gjennomgåendegode og maveanalyserviste at 90% av
føden fisken hadde tatt var produsert i elva. Samtidigmed innsamlingen
av fiskeprøveneb1e de sportsfiskeresom ble påtruffet intervjuetom
fangststed,fiskets varighet, redskap o.s.v. Denne intervjuundersøkelsen
ble vesentlig utvidet i 1974 i tillegg til at det ble satt ut endel merket fisk. (Aass 1974).
1976 vil fiskeundersøkelsene
i Hallingdalselvabli trappet opp. Ved kontroll av fiskere og deres fangster,hardt garnfiske i enkelte terskelbassenger,utsetting av merket fisk og gjenfangstervil man forsøke å få
svar på hvor stor avkastningener i terskelbassengene.Man vil også forsøke å finne ut hvorledes fangsten er sammensattmed hensyn til individstørrelseog -alder, hvorledes fisket virker inn på bestanden og hva som
er igjen etter det harde fisket i turistsesongen. Hvilke hensyn som har
påvirket fiskerne i valg av fiskeplassm.v. skal også utredes ytterligere
ved hjelp av intervjuundersøkelser.

Fugl
Sommeren 1975 utførte Jan Miehaelsen og Viggo Ree på oppdrag fra Terskelprosjektet

en registrering

av fuglefaunaenpå de samme strekningeri Hal-

lingdal som er benyttet til bunndyr- og fiskeundersøkelsene.Rapporten
er trykket som Informasjonnr. 2 fra Terskelprosjektetog vi henviser i
sin helhet til denne.
Rapporten konkluderermed at terskelbassengenei Hallingda1synes å være
positive for et begrenset antall arter fugl, nemlig laksand og stokkand.
Man fant også at det var en rikere fuglefaunader hvor elva vekslet mellom stryk og terskelbassengenn der elva bare går i stryk.

Det er mulig at fugleundersøkelsene
blir tatt opp igjen på et senere tidspunkt, men det er også mulig at de vil innskrenkeseg til en næringsanalyse
for artene stokkand og laksand.
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Oversikt over undersøkelsesområdet
i Mørkedøla.

The researcharea in the Mørkedølariver.

Terskel 2 A
Terskel 3

Terskel 2B
Mårke -

g4)<je
'

erskel 4

Fig. 20
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Undersøke1sesområdet
i detalj. De fremtidigetersklene
er inntegnet.

A more detailedmap of the researcharea. The future
weirs are indicatedas terskel 2A-4.

Fig. 21

Området ved Terskel 2A og 2B.

A view of the Mørkede)la
river (whichis hardlymore than
a streamat thispoint)at weir 2A and 2B.

Fig. 22

Området ved Breistølen fjellstuehvor terskel vil bli
bygget i 1976.

A sectionof the riversomewhatfartherdownstream
where a weir is to be builtin 1976.

34
TP-MØRKEDØLA

Mørkedøla renner fra Eldrevatn som ligger på grensen mellom Buskerud og
Sogn og Fjordane øverst i Hemsedal (se fig. 19). Mørkedøla renner sammen med Smeddøla ved Borlaug og sammen renner de som Lærdalselvined til
fjorden. Eldrevatn ble regulert høsten 1974 og vannet føres til Borgund
kraftverk. Undersøkelsesområdetligger mellom 1070 og 1090 m o.h. (se
fig.

20), og det er et lite restfelt som dreneres til dette

området. Det er ikke pålagt minstevannføring,slik
at vannføringeni bekkeleiet kan variere fra noen få liter pr. s til adskilligem3/s under flom
og ved overløp på dammen.
Substratet i storpartenav elveleiet er stein, men enkelte steder
er det avsetningerav finere partikler og her vokser noe starr.
Ellers er det moser som dominerervegetasjoneni elveleiet. Omgivelsene
langs elva er ellers som en kan vente i denne høyden over havet. Det er
vier, dvergbjerk,moser, lav og lyng. Eneste fiskeart er ørret. Det er
planlagt 4 terskler i området og disse vil bli bygget sommeren 1977 når
man er ferdig med første trinn av undersøkelsene. (fig. 20 ).
Det er Laboratorietfor ferskvannsøkologiog innlandsfiskeved ZMO som
forestår undersøkelsenei Mørkedøla etter oppdrag fra Terskelprosjektet.
Ved hjelp av gjenfangstog merking skal man fastslå hvorledes overlevelsesmulighetenom vinteren er, om rekrutteringensvikter og hvor stor bestanden er. Undersøkelsenevil fortsette også etter at terskleneer bygget. Materialet blir samlet inn ved hjelp av garn og elektrisk fiske-

1975).
apparat. (Borgstrøm
Det er også samlet inn bunndyrprøverfra denne lokalitetentil bruk ved
sammenligningmellom denne og de andre lokaliteteneman har tilsvarende
prøver fra.

TP-NUMEDALSLÅGEN

På den 4 km lange strekningenmellom Rødbergdammenog Norefjordenble det
i tidsrommet1971-1974bygget 4 terskler (se fig. 23 ). Det er ikke pålagt minstevannføringslik at vannføringenher er begrenset til tilsiget
fra restfeltetog det som eventuelt går i overløp over dammen.
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Nr 4
Spc,ran bru
( Höst 1972

Skjiinne kirke

4110

Nr3
Skjdnne kirke
(Höst 1974)

Nr 2
Br ugdebekk
(Hdst 1972)

TERSKIER

1

NUMEDALSLÅGEN

RODBERGDAMMEN - NOREFJORDEN

500 rn

0

4
Nr 1
Gvammen bru
(Hdist 1971)

Fig. 23

Oversiktsskisseover tersklenei Numedalslågen. De
skraverteområdenemarkerer terskelbassengene.
Numedaislågen.

The weirs

in the river

indicate

the weir basins.

The shaded areas
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Terskel 4, Sporan bru, ligger ca. 295 m o.h. og den nederste terskel 1,
Gvammen bru, ligger på 272 m o.h.
lange.

Terskelbassengene er alle ca. 200 m

Terskel nr. 1 ble bygget 1971, nr. 2 og 4 i 1972 og terskel nr. 3

i 1974.

Terskel 4 avviker litt fra de øvrige ved at det er benyttet plast

til tetting og terskel 1 er forsynt med en betongplate på kronen (se fig.
24 ).

Dette ble

gjort for å skaffe kryssningsmuligheter for tunge tøm-

merbiler.

På disse lokalitetene er det foreløpig bare samlet inn bunndyrprøver.
Foreløpig bearbeidelse viser at materialet inneholder 80-90% knottlnoe som
betyr at knott her er en pionergruppe.

Forholdene i Numedal ser ut til å

være meget velegnet til undersøkelser av knottfaunaen og vil sammen med materialet fra Eksingedalen kunne gi verdifulle opplysninger om utviklingen av
pionersamfunnet på og ved unge terskler.

Når det gjelder knott kan sukse-

sjonen og konkurransen mellom artene gå raskt nok til at man kan få brukbare data i løpet av en 3-4 års periode.

(Raastad1975b).

PUBLIKASJONER OG TERMINOLOGI

I publikasjonsserien "Informasjon fra Terskelprosjektet", som dette er
første nummer av, vil rapporter og resultater etterhvert bli offentliggjort.

Vi finner grunn til å peke på at mange av disse rapportene vil

være delrapporter og til dels av foreløpig karakter.

I tillegg vil na-

sjonale og internasjonale fagtidsskrifter bli benyttet.

Informasjonsserien vil bli distribuert til alle som har interesse av den,
og det er prosjektledelsens mening at den så langt det er mulig skal få
en språkform som ikke krever spesielle fagkunnskaper av leseren.

I for-

bindelse med tersklene har det utviklet seg en spesiell terminologi som
det kan være grunn til å gjengi her, slik at man kan unngå den begrepsforvirring som til dels har funnet sted.
enkel definiåjbnsliste

De viktigste begreper følger i en

sammen med de mest brukte synonymer.

Fig. 24

Terskel nr. 1 med betongforsterkningen
for tømmertransport.

Weir no. 1 (Gvammenbru) with the concretereinforcement.
The river are here traversedby heavy lumber-trucks.
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Skjematiskfremstillingav en løsmasseterskel.

A sketchof a weir made of rivermaterialand blasted
rocks.

38

BETONGTERSKEL

(Betong grunndam). Terskel av betong.
-

Fig. 26 27.
-

DEKKSKIKT

Steinlag som dekker løsmasseterskelensoverflate. Steinstørrelsener tilpassetde påkjenninger terskelen skal tåle uten at det
oppstår brudd.

FISKETRAPP

Trinnvis oppbygget kanal som leder fisken forbi
en terskel, foss eller annen hindring.

FISKERENNE

Kanal i løsmasseterskelensnedstrømssideog krone
som fisken kan passere i på liten vannføring.

FORBYGNING

Dekke av stein, grus eller annet materiale på
elveskråninger(elvesider)for å hindre erosjon
(utgravning). Steinstørrelseog lagtykkelse
avpasses etter påkjenningene.

KRONEBREDDE

Terskelkronensbredde. Fig. 28.

LØSMASSETERSKEL"

(Fyllingsterskel,fyllingsdam,løsmassedam,
løsmassegrunndam).Terskel oppbygget av
elvemasserog/eller sprengstein. Fig. 16,24 og 25.

MINSTEVANNFØRING
(pålagt)

Vannføring som utbyggeren ihht. konsesjonsbestemmelseneer pålagt å slippe i vassdraget
for å redusere skader og ulemper. Minstevannføringens størrelseog tidsrommetden skal
slippes i er bestemt i konsesjonen.

NATURLIG TERSKEL

Naturlig forhøyningav elvebunnenmed samme
effekt som en kunstig terskel.

PLASTRING

Steinkledningav f.eks. kanalbunn eller en terskels
overflate for å hindre erosjon.
(Se dekkskikt og forbygning.)
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RESTVANNFØRING

SFRENGSTEIN

Den vannføring som de uregulertedeler av nedslagsfeltetgir vassdraget.

Utsprengt stein. Sprengsteinenhar kantet, ujevn
overflate
og ligger
derved bedre enn f.eks. rund
og glattskurt

elvestein.

TERSKEL

(G.runndam,
terskeldam,elveterskel,demning.)
En relativt lav demning uten reguleringsinnretninger
bygget på tvers av elveleiet i den hensikt å
opprettholdevannstandenselv ved minimalt tilsig.

TERSKELAKSE

Terskelkronenssenterlinjepå tvers av elveleiet.

TERSKELBASSENG

(Grunndam,grunndamsbasseng,terskeldam,magasin)
Den vannansamlingsom opprettholdesav en terskel.

TERSKELBREDDE

Terskelens største utstrekningregnet i elvens
lengderetning. Fig. 28.

TERSKEI,FOT

Terskelens tilslutning til den opprinnelige
elvebunn på nedstrømssiden. Fig. 25 og 28.

TERSKELHØYDE

Avstanden fra elvebunnenog vertikalt opp til
kronen. Vil normalt øke fra landfestetog ut
mot dypålen for så å avta igjen inn mot motsatt
bredd.

TERSKELKRONE

Terskelenshøyestliggendeparti som er bestemmende
for nivået på vannspeileti terskelbassenget.
(Terskelkronenkan være utstyrt med utsparing for
fisketrapp/fiskerenne
og er da ikke bestemmendefor
vann-nivåetved lave vannføringer.)

TERSKELLENGDE

Terskelkronensstørste utstrekningregnet
på tvers av strømretningen. Fig. 28 .
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TERSKELENSLANDFESTE

Der hvor terskelkronenslutter seg til elvebredden.

TERSKELENSNEDSTRØMSSIDE

Flaten mellom terskelkronenog terskelfoten.
Har normalt et fall i strømtetningenpå ca.
1:12 i løsmasseterskler.•25
og 28.

TERSKELENSOPPSTRØMSSIDE

Flaten mellom terskelkronenog elvebunnenpå
oversiden av terskelaksen. Har normalt en
stigningpå 1:2 i strømretningeni løsmasseterskler. Se fig. 25 og 28.

TETNINGSKJERNE

Enkelte løsmassetersklerblir bygget med en kjerne
av morene eller leire for å bli så tette som mulig.
Man har også i en viss utstrekningbenyttet trespunt og plast.

DVF
NVE
ZMB
ZMO

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk
Norges vassdrags-og elektrisitetsvesen
Zoologiskmuseum, Universiteteti Bergen
ti
It
Oslo

BESKRIVELSE AV TERSKLER

De tersklene som hittil er pålagt i forbindelsemed vassdragsreguleringer
er hovedsakeligblitt bygget enten som løsmasseterskler

eller betongterskler

(Se fig. 25 og 26.) Andre materialerer blitt benyttet,men hittil bare i
liten målestokk. Løsmasseterskleneer utformet på en bestemt måte for at de
skal tåle vannføringeropp til en viss størrelse,f.eks. en såkalt 25 års
flom. Hvilke kriterier som skal legges til grunn ved dimensjoneringenav
tersklene og plasseringi elveleiethar man i Vassdragsdirektoratet
nå etter
hvert fått god erfaring for, bl.a. gjennom modellforsøkutført ved Vassdragsog havnelaboratorieti Trondheim,og ved observasjonerav de terskler som
er bygget.
Det som i denne sammenhengenkan være viktig å merke seg er at løsmassetersklenehar en meget lang nedstrømssidemed skråning 1:10 - 1:12, og at
overflatener plastret (forsterket)med stein som etter hvert blir dekket
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av alger, moser og andre fastsittendeorganismer. Etter en viss etableringsfase vil derfor terskelen i prinsippetha mange likhetspunktermed et naturlig
stryk i elveleiet.

Betongtersklenederimot (fig 27 ) vil ikke i samme gra• kunne sies å kopiere
en naturlig situasjon selv om det er mange åpenbare likhetermed en fossenakke
hvor vannet faller mer eller mindre fritt utfor. Betongen koloniseresi ulik
grad av de organismer som naturlig dekker elvebunnen (begroing),og andre forhold i tillegg gjør at en betongterskelog en løsmasseterskelplassert på
samme sted vil kunne få forskjelligeffekt.
Betongtersklenebygges gjerne der vannhastighetene,og derved påkjenningene,
ventes å bli særlig store, der hvor elvebunnenbestår av fast fjell, og der
det er vanskelig å komme til med maskiner og utstyr for bygging og vedlikehold. De har i tillegg den fordel at de er helt tette, og dette er vesentlig der tilsiget er lite.
Normalt er tersklenei motsetning til de større damkonstruksjonersom benytikke utstyrt med luker eller tappeventiler.
tes ved reguleringsmagasinene
Alt vann som skal passere må derfor over kronen. Samtidigmed at tersklene
skal opprettholdeen viss vannstand ved ingen eller små vannføringer,må de
ikke være konstruertslik at de kan forverre forholdeneunder flom der det
er av betydning å unngå dette. De tekniskevurderingeneav terskelsakene
som har lang
forbygningsavdeling
fozetas derfor av Vassdragsdirektoratets
erfaring fra praktisk arbeid i våre vassdrag.
Tersklenevarierer i utførelse fra enkle plomberingerog påstøpningerav
naturlige terskler til giganterpå 100-150 m's bredde som inneholderflere
tusen m3 masse. Høydene på tersklenevarierer også mye, men de fleste er
mellom 1 og 2 m og bare noen få er høyere enn 3 m.

Lengden på terskelbas-

sengene som er dannet på denne måten er fra noen titalls meter til flere km.
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INFORMATIONNO 1 FROM TERSKELPROSJEKTET(THE WEIR PROJECT)
by Pål Mellquist,NorwegianWater Resourcesand ElectricityBoard.
A researchproject which aimes to clarify the biologicaleffects of
buildingweirs across rivers startedin four differentlocalitiesin
Norway in 1975. Nearly 400 weirs have been built since 1964, mainly in
connectionwith the regulationof rivers for the productionof hydroelectricpower. Such regulationsoften reduce the amount of waterein the
rivers or streams,and weirs are then built in order to maintain the
previouswater levels.This is necessaryfor a variety of reasons - to
preserve the scenic value of the landscape,to maintain the water table,
to secure the water suppliesfor irrigationand so on, and to conserve
river life.
The universitiesof Oslo and Bergen, the Directoratefor Wildlife and Freshwater fish in Trondheimand the NorwegianWater Resourcesand Electricity
Board cooperatein this project. To execute the researchthe project has
engaged four scientistsand some techniciansfor a period of 5 years.
The main part of the researchis located to Eksingedalen(fig. 4 - 5)
where substantialwork alreadyhad been done prior to the regulationof the
watercourse. More restrictedproblems or parts of problems are dealt with
in Hallingdal,Mørkedøla and Numedal. (Fig. 4, 17, 19, 23). The topics are
mainly to estimate the magnitudeof fish populationin various parts of the
rivers, the migrationbetween artificialponds and the riffles,winter mortality at extreme conditionsdue to low water levels, reproductionunder
low water discharges,competitionbetween differentfish species,changing
of water quality,drift, sedimentation,carbon input and output, the composition and changes in the benthic communitiesincludingdevelopmentof black
at the outlet of weirs and so on. A researchon the conflies (Simuliidae)
nection between the aquatic fauna and the avifaunahas already started and
two reports are availableon the topic. (Informationfrom Terskelprosjektet,
No. 2 and 3).
will be publishedin national and
The proceedingsfrom the Terskelprosjektet
internationalscientificpapers and in "Informasjonfra Terskelprosjektet"
which will be circulatedfree to those who are interested.
The projects address:
Terskelprosjektet
NVE-Vassdragsdirektoratet
Middelthunsgt.29, OSLO 3
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